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SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV DAGMAMMA 
i h.h.t. Forskrift av 01.12.1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  

 

 
Virksomhetens navn: 

Eier: 

Driftsansvarlig: 

Adresse: Poststed: 

Telefon: E-post: 

Telefaks: Mobiltelefon: 
 
Dagmammavirksomheter skal være godkjent av kommunen dersom virksomheten mot godtgjøring gir 
tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når: 

• virksomheten er regelmessig, og 
• tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og 
• antall barn som er tilstede samtidig (inkludert egne barn), er tre eller flere. 

Eksisterende virksomheter som oppfyller ovenstående krav må søke godkjenning. Nye virksomheter 
må innhente godkjenning før oppstart.  
 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. skal bidra til å forebygge skade og 
ulykke, samt fremme helse og trivsel. Regelverket omfatter både inne- og utområdet. I Ålesund 
kommune er tilsyns- og godkjenningsmyndighet etter forskriften tillagt kommuneoverlegen. 
 
NB! 
Statens helsetilsyn har utgitt en veileder til forskriften som bør brukes aktivt ved utfylling av skjemaet, 
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Vennligst bruk nummererte 
vedlegg der det er for liten plass på skjemaet til beskrivelser og kommentarer. 
 
Søknad om godkjenning skal inneholde: 

1. Dette skjemaet ferdig utfylt 
2. Kopi av utfylte sjekklister 
3. Skisse over beliggenhet, romløsning og utelekeområde 

 
 
Planlagt oppstartsdato  
Antall barn det søkes godkjenning for  
Aldersgruppe  
Åpningstid  
Kommentar: 
 
 
Dato: 
 

Underskrift: 

 
Utfylt skjema sendes til: 
Ålesund kommune, fag- og forvaltningsenheten v/kommuneoverlegen, Postboks 1521, 6025 Ålesund. 
Eller: postmottak@alesund.kommune.no 
Eller til faksnr.: 70 16 20 01    

http://www.lovdata.com/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ho/ho-19951201-0928.html&emne=milj%d8rett*+helsevern*&&
http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/veiledningsserien/veileder_forskrift_miljoerrettet_helsevern_skoler_barnehager_ik-2619.pdf
mailto:postmottak@alesund.kommune.no?subject=postmottak@alesund.kommune.no


 

Spørsmålene videre relaterer seg til aktuelle bestemmelser i forskriften. JA-svar må kunne 
dokumenteres. NEI-svar (eller avvikende svar) må kommenteres. Ingen avkrysning vurderes 
som et NEI-svar. Flere av spørsmålene, spesielt i kap. III, kan synes uten betydning for det 
omsøkte forholdet. Vi ber likevel om at spørsmålene besvares etter beste evne. 
 
Kap. I  Innledende bestemmelser  
 

Ref. § Beskrivelse Spørsmål Ja Nei 
1 Formål Er du kjent med innholdet i § 1?   
2 Virkeområde Er du kjent med innholdet i § 2?   
3 Definisjoner Er du kjent med innholdet i § 3?   

Kommentar: 
 
 
 
 
Kap. II Alminnelige bestemmelser 
 
Ansvar. Internkontroll. Informasjons- og opplysningsplikt. 
Barnehagens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem og at dette, samt 
bestemmelsene om barnas arbeidsmiljø følges. 
• Har du et internkontrollsystem for dagmammavirksomheten?   Ja      Nei   
• Har du rutiner i h.h.t informasjons- og opplysningsplikt overfor 

tilsynsmyndighet og foreldre/foresatte?   Ja      Nei   

Kommentar: 
 
 
 
 
 
Beliggenhet 
Ved valg av beliggenhet for nye virksomheter skald et tas hensyn til trafikkforhold, 
luftforurensning, støy, klimaforhold og risikoforhold i miljøet, samt områdets utforming og 
topografi. Virksomheten skal dekke barnas behov for aktivitet og hvile. 
• Er parkeringsforholdene ved bringing og henting tilfredsstillende?   Ja      Nei   
• Er dagmammavirksomheten utsatt for støy, støv eller andre 

forurensninger for nærliggende industri eller samferdsel?   Ja      Nei   

• Er det kraftlinjer nærmere enn 100 m?   Ja      Nei   
• Gir lekeområdet alle barna gode og trygge muligheter for lek og 

aktivitet til alle årstider?   Ja      Nei   

• Har barna tilfredsstillende soveplass med mulighet for lufting?   Ja      Nei   
• Skal barna sove ute? 
• Hvis ja, er dette avklart med foreldrene? 

  Ja      Nei   
  Ja      Nei   

Kommentar: 
 
 
 
 

Husk vedleggene til søknaden! 
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Kap. III Spesielle bestemmelser 
 
Utforming og innredning 
Dagmammavirksomheten skal godkjennes som en helhet. Rommene som benyttes til 
primærrom skal være regulert beboelsesrom. Kjøkken tillates ikke brukt som stellerom, og 
utgangsdører kan ikke gå direkte inn i oppholdsrom. Grovgarderobe skal ikke benyttes som 
lekeareal. Uteområdet og tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres etter behov. 
• Hvilke arealer brukes/tenkes brukt: 
          soverom       oppholdsrom      kjøkken     bad/toalett      garderobe/entrè 

          andre rom: _________________________________________________________ 
• Finnes det en renholdsplan?  Ja       Nei   
Kommentar: 
 
 
 
Måltid 
Måltider er nødvendig for barnas helse og trivsel, og de er også viktige faktorer for det sosiale 
og pedagogiske miljøet. 
• Er det tilrettelagt for spising?   Ja      Nei   
• Tilrettelegges måltidet med tallerken og kopp?   Ja      Nei   
• Har virksomheten oppvaskmaskin? 
• Hvis ikke; kokes bestikket? 

  Ja      Nei   
  Ja      Nei   

• Foretas håndvask i forbindelse med måltidet?   Ja      Nei   
Kommentar: 
 
 
 
 
Psykososiale forhold 
Dagmammavirksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold. Det kan være en 
fordel med relasjoner til andre dagmammaer eller (familie-)barnehager. Rutiner og planer som 
sikrer jevnlig samarbeid med foreldre må ivaretas. 
• Blir barnas psykososiale forhold tilfredsstillende ivaretatt?   Ja      Nei   
 
Sikkerhet og helsemessig beredskap 
Dagmammavirksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det 
skal finnes rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. Leker og 
lekeplassutstyr som kjøpes inn må være godkjent. 
• Er vedlagte sjekklister utfylt og vedlagt søknaden?   Ja      Nei   
• Finnes det rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og 

faresituasjoner?   Ja      Nei   

• Finnes tilfredsstillende brannvarslingsanlegg?   Ja      Nei   
• Finnes brannslange ev. supplert med pulverapparat?   Ja      Nei   
Kommentar: 
 
 
 

Husk å kopiere sjekklistene til eget internkontrollbruk. 
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Førstehjelp 
Dagmammavirksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av 
tilfredsstillende standard. Utstyr skal være forsvarlig plassert. Dagmamma skal ha 
tilstrekkelig kunnskap om førstehjelp. 
• Finnes førstehjelpsutstyr av tilstrekkelig mengde og standard?   Ja      Nei   
• Kontrolleres utstyret regelmessig for funksjon og utløpsdato?   Ja      Nei   
• Har du opplæring i førstehjelp?   Ja      Nei   
Kommentar: 
 
 
 
Tilrettelegging basert på opplysninger om heleforhold. Smittevern. 
Foresatte skal oppfordres til å opplyse om forhold ved barnets helse som de ønsker skal bli 
tatt særskilt hensyn til. Risiko for spredning av smittsomme sykdommer skal være så liten 
som praktisk mulig. 
Finnes rutiner for smittevern? 
Hvis ja, gi en kort beskrivelse: 
 
 
 
 

  Ja      Nei   

 
Røyking 
Det skal ikke røykes inne i åpningstiden. Det anmodes om at røykeforbudet også gjelder 
utenom åpningstiden. 
• Praktiseres røykeforbudet innendørs også utenom åpningstiden? 
• Hvis nei; er foreldre/foresatte opplyst om dette? 

  Ja      Nei   
  Ja      Nei   

Kommentar: 
 
 
 

 

 
Inneklima/luftkvalitet 
Dagmammavirksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. 
• Finnes gode oppvarmings- og luftemuligheter?   Ja      Nei   
• Er det mulig å skjerme mot sjenerende solinnstråling og 

overoppheting?   Ja      Nei   

• Finnes det tegn på fuktskader (spor el. lukt av mugg/råte etc.)   Ja      Nei   
• Finnes det bruksarealer med teppegulv? 
• Hvis ja; oppgi ca. antall m2: _________ 

  Ja      Nei   

• Finnes det husdyr? 
• Hvis ja; oppgi hva slags: __________________________ 
• Oppholder barna seg sammen med husdyr? 

  Ja      Nei   
 
  Ja      Nei   

• Har virksomheten gjennomført radonmåling?   Ja      Nei   
Kommentar: 
 
 
 

Legg ev. ved måleresultater 
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Belysning og lydforhold 
Dagmammavirksomhetens lokaler og uteområde skal ha tilfredsstillende lys- og lydforhold. 
• Finnes dagslys i oppholdsrom og ellers god ”arbeidsplass”-belysning?   Ja      Nei   
• Oppleves støy som et problem utendørs eller innendørs?   Ja      Nei   
Kommentar: 
 
 
 

Legg ev. ved måleresultater 
 
Drikkevann, sanitære forhold og avfallshåndtering 
Det skal finnes tilstrekkelig og hygienisk betryggende drikkevann. Sanitære anlegg skal være 
sikre og trygge. Avfall må håndteres og oppbevares på en hygienisk betryggende måte. 
• Finnes annen vannkilde enn kommunalt nettvann? 
• Hvis ja; kan tilfredsstillende vannkvalitet dokumenteres? 

  Ja      Nei   
  Ja      Nei   

• Er det fysisk adskilte tøyhåndklær til hvert barn til bruk ved 
håndvask?   Ja      Nei   

• Finnes egnede stellemuligheter for de minste barna?   Ja      Nei   
• Finnes avfallsbøtte med lokk for bleier?   Ja      Nei   
Kommentar: 
 
 
 
 
 
Kap. IV Avsluttende bestemmelser 
 
Ref. § Beskrivelse Spørsmål Ja Nei 

25 Tilsyn Er du kjent med hvem som er tilsynsmyndighet 
for barnas arbeidsmiljø? 

  

26 Virkemidler og disp. Er du kjent med innholdet i § 26?   
27 Klage Er du kjent med hvem som kan klage og hvem 

som er klageinstans etter dette regelverk? 
  

Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 


